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เราเครียดกันมานาน วันน้ีขอแนะนําหนังสืออ่านเบาๆ 
แต่มีสาระน่ารู้ช่ือ "เพลงผีบอก" ของ สง่า อารัมภีร ซ่ึง
จั่วหน้าปกอย่างเร้าใจว่า "รวมเร่ืองผีและท่ีมาของเพลง
นํ้าตาแสงไต้"  

ผมจําได้ว่าคุณชาย ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ เคยแซว "ลุง
แจ๋ว" หรือ คุณสง่า อารัมภีร เพ่ือนรักท่ีเขียนเร่ืองผีเป็น
ตอนๆ ช่ือ "แจ๋วชอบผี" ใน "ฟ้าเมืองไทย" เมื่อ 40 กว่า
ปีก่อนว่า "คนมันตายไม่ทัน ให้ไอ้แจ๋วเอามาเล่าเร่ืองผี" 
หนังสือคัดเร่ืองผีช้ันยอดมาเล่าในเล่มน้ีจึงน่าสนใจ  

ผมไม่ฮ็อตกับเร่ืองผีจึงขอท่านผู้ชอบผีทั้งหลายหาซื้อมา
อ่านกันเอง ผมสนใจท่ีมาของเพลงนํ้าตาแสงไต้ ซ่ึงเป็น
เพลงไทยที่มีทํานองไพเราะท่ีสุดเพลงหน่ึง แต่ถึงอย่างไร
ก็ไม่พ้นเร่ืองเก่ียวกับผีๆ ไปได้  

ลุงแจ๋วเล่าท่ีมาของเพลงดังน้ี "ข้าพเจ้าจําได้แม่นยําว่า 
วันน้ันในราวเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2488 ศิวารมณ์
กําลังซ้อมละครเร่ือง "พันท้ายนรสิงห์" อยู่ที่ห้องเล็ก 
ศาลาเฉลิมกรุง ดูเหมือนจะเข้าโปรแกรมวันที่ 10 
พฤศจิกายน เราซ้อมกันอย่างหนัก เพราะเป็นสมัยที่เร่ิม
งานใหม่ๆ กําลังฟิต สุรสิทธ์ิ, จอก, สมพงษ์ และทุกๆ 
คน มาซ้อมตั้งแต่เช้าจนเย็นทุกวัน (ไม่เหมือนเด๋ียวน้ี เช้า
ไม่มาเย็นก็ไม่มา ไม่รู้ไปไหนกันแฮะ) เนรมิต, มารุต 
สมัยโน้นเข้าคู่กันครํ่าเครียดกับบทและวางคาแร็คเตอร์ตัว
ละครเป็นการใหญ่ นาฏศิลป์ก็ซ้อมกันไป เต้นกันไป 
นักร้องก็ร้องกันไป เสียแซดไปทั่วห้องเล็ก ศาลาเฉลิม
กรุง ตั้งแต่ 09.00-15.30 น. ทุกวัน  

ตอนน้ันข้าพเจ้ามีหน้าที่แต่เพียงดีดเปียโนสําหรับให้
นาฏศิลป์เขาซ้อมและต่อเพลงให้นักร้องเท่าน้ัน ผู้แต่ง
เพลงให้ศิวารมณ์สมัยน้ันคือ ประกิจ วาทยกร และ โพธ์ิ 
ชูประดิษฐ์ ข้าพเจ้าเป็นนักดนตรีใหม่ๆ ยังไม่ถึงปีเลย 
เพลงก็แต่งกับเขายังไม่เป็น และยังไม่เคยคิดเลยว่าจะ 

 

 

 

 

แต่งกับเขาได้ยังไง ได้แต่ดูเขาแต่งเท่าน้ัน วันหน่ึงๆ ก็ได้
แต่ดีดเปียโนจนเมื่อยน้ิวไปหมด  

เหลือเวลาอีก 5 วัน ละครก็จะแสดงแล้ว ปรากฏว่าเพลง
เอกของเร่ืองคือ "นํ้าตาแสงไต้" ทํานองยังไม่เสร็จ ทั้ง
คุณประกิจและคุณโพธ์ิแต่งส่งมาคนละเพลงสองเพลงก็ยัง
ไม่เป็นท่ีพอใจแก่เจ้าของเร่ืองและผู้กํากับ ทั้งเจ้าของเร่ือง
และผู้กํากับต้องการจะให้เพลงท่ีมีสําเนียงเป็นไทยแท้ มี
รสและวิญญาณไปในทาง "หวานเย็นและเศร้า" เพลง
ของคุณประกิจที่ส่งมามีสําเนียงกระเดียดไปทางฝร่ัง 
ของคุณโพธ์ิก็ไปกลางๆ คือคร่ึงไทยคร่ึงฝร่ัง ล่วงมาอีก
หน่ึงวัน ทํานอง "นํ้าตาแสงไต้" ก็ยังไม่เสร็จ เจ้าของ
เร่ือง ผู้กํากับ ตลอดจนผู้ที่ร่วมงาน ต่างก็อึดอัดไปตามๆ 
กัน  

เย็นน้ันเมื่อเลิกการซ้อมแล้ว ข้าพเจ้าก็พลอยอึดอัดไปกับ
เขาด้วย ในเม่ือด้านอ่ืนเขาเสร็จกันเรียบร้อยแล้ว ยังอยู่
แต่เพลง "นํ้าตาแสงไต้" เพลงเดียวเท่าน้ัน และใครก็
รับรองไมไ่ด้ด้วยว่า เมื่อคุณประกิจและคุณโพธ์ิแต่งมาอีก
จะเป็นท่ีพอใจแก่เจ้าของเร่ืองและผู้กํากับหรือไม่ เมื่อถึง
เวลาภารโรงมาปิดห้องซ้อม ข้าพเจ้าก็ลงมาเก้ๆ กังๆ อยู่
หน้าเฉลิมกรุง ไม่รู้จะไปไหนดี มันงงไปหมด ก็ได้ยิน
เสียงเรียก  

"หง่า หง่า" ...คุณทองอิน บุณยเสนา ที่ใครๆ เรียกว่าพ่ี
อินบ้าง ลุงผีบ้าง ยืนยิ้มเผล่อยู่ สนทนาปราศรัยกัน
สักครู่ก็ข้ามไปท่ีร้านโว่ก่ี พ่ีอินตอนน้ันเป็นร้อยโท
เงินเดือนตั๋ง ก็สั่งแมวคู่มาขวดหน่ึงพร้อมด้วยปีกเป็ดและ
ตูดเป็ดอันเป็นของโปรด กินกันไปคุยกันไปจนเหล้าหมด
ขวด ชักตึงๆ หน้าเมื่อสั่งขวดท่ีสอง พ่ีอินเขาก็เอ่ยถึง
กิจการศิวารมณ์เป็นไงบ้าง "ราบร่ืนเรียบร้อยหรือไฉน" 
ข้าพเจ้าก็ตอบไปตามท่ีรู้ ไอ้ที่ไม่รู้ก็ไม่ตอบ  

สักครู่ข้าพเจ้าก็เอ่ยถึงเพลง "นํ้าตาแสงไต้" ที่ยังแต่งกัน
ไม่เสร็จ เวลาก็เหลือน้อยเต็มที และได้เล่าถึงความ
ต้องการของ ผู้กํากับและเจ้าของเร่ืองว่าต้องการให้เป็น
เพลงท่ีมีสําเนียงไทยแท้ มีรสหวานเย็นและเศร้า พ่ีอินฟัง
แล้วก็พูดว่า  



"เพลงไทยน้ันมีแยะ" แต่ไอ้รสหวานเย็นและเศร้าที่หง่าว่า
มันมีน้อย อ๊ัวชอบมาก และรู้สึกหวานเย็นเศร้าที่เห็นมีแต่ 
"เขมรไทรโยค" และ "ลาวครวญ" เท่าน้ัน" ... (หลังจาก
กินข้าวและเหล้า) ข้าพเจ้าซ่ึงกําลังเต็มกลืนข้ามฟากเดิน
มาทางหลังเฉลิมกรุง ขณะน้ันทางแผนกฉากยังไม่เลิก 
เขาทํางานกลางคืนกัน โผล่ไปก็เห็นน้าต้นกําลังควบคุม
ลูกน้องตัวเป็นเกลียวอยู่  

ข้าพเจ้าเข้าไปน่ังดูเขาทํางานพลางแหยค่นน้ันยั่วคนน้ี 
สักครูก็ง่วงจนทนไม่ไหว ที่จริงคงไม่ง่วงหรอก มันคง
เป็นฤทธ์ิเหล้าทําให้มึนจนทนไม่ไหว เลยเอนหลังลงที่
เก้าอ้ีนวมยาวของน้าต้นน่ันเอง...เอนปุ๊บก็หลับปั๊บ จะ
หลับไปนานสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้  

ข้าพเจ้ารู้สึกแปลกใจมาก ที่ใครขึ้นมาเล่นเปียโนที่ห้อง
เล็กก่อนข้าพเจ้า ปกติ 08.00 น. กว่าๆ ข้าพเจ้าต้องมา
ไล่เสียงเปียโนคีย์ต่างๆ ก่อนเสมอ ข้าพเจ้ามาก่อนใครๆ 
ทุกคนเป็นธรรมดาทุกวัน แต่วันน้ีก่อนเข้าไปในห้อง ได้
ยินเสียงเปียโนไพเราะเหลือเกิน ข้าพเจ้าจงึเข้าไปดู 
แปลกเหลือเกิน  

ท่านที่รัก...ในห้องซ้อม ข้าพเจ้าเห็นคนอยู่ 4 เป็นชาย 3 
หญิง 1 แต่งกายแปลกมาก ชายแต่งกายเหมือนทหาร 
นักรบไทยโบราณ เขาถอดหมวกวางไว้บนเปียโน คนเล่น
เปียโนผิวค่อนข้างขาว หน้าคมคาย อีกคนหน่ึงผิวคล้ํา 
น่ังอยู่ทางขวาของเปียโน คนที่ 3 อายุมากกว่าสองคน
แรก ผมหงอกประปราย ท่าทางเป็นผู้มีบุญหนักศักดิ์
ใหญ่ หน้าตาอ่ิมเอิบ ส่วนผู้หญิงน้ันสวยเหลือเกิน แต่ง
กายแบบโบราณ อีกเหมือนกัน นุ่งผ้าจีบพก ห่มผ้าแถบสี
แดงสด ผิวนวล ปล่อยผมยาวปรกบ่า กําลังยืนเอามือ
เท้าเปียโนอยู่ด้านซ้าย...  

เพลงท่ีบรรเลงเป็นเพลงหวานเศร้าสําเนียงลาว "ลาว
ครวญ" อันหวานเศร้า ฝีมือของเธออยู่ในข้ันเลิศ น้ิว
ขาวๆ กลมๆ ป้อมๆ ไต่ไปบนคีย์เปียโนอย่างน่ารัก 
บรรยากาศรอบๆ กายข้าพเจ้ากดต่ํา รู้สึกว่ามีแต่ความ
เศร้าสลด ความคิดถึง ข้าพเจ้าน่ังนํ้าตาคลอ คิดไปถึง
ความหลัง ถึงพ่อแม่ พ่ีน้อง ผู้มีพระคุณ ถึงผู้เป็นสุดที่รัก 
เพลินอยู่จนเพลงจบเมื่อไหร่ไม่รู้สึกตัว...  

ข้าพเจ้าเพลินฟังอยู่จนต้องสะดุ้ง เมื่อมีมือหนักๆ มาเขย่า
จนรู้สึกตัวตื่นจากภวังค์ เอ...น่ีข้าพเจ้าไม่ได้อยู่บนห้องเล็ก
เฉลิมกรุงหรือน่ี ข้าพเจ้ามานอนที่เก้าอ้ีนวมใต้ถุนเฉลิม
กรุง...  

บ่ายๆ สามโมงวันน้ันเมื่อนาฏศิลป์และละครกลับกันแล้ว 
บนห้องเล็กเหลือข้าพเจ้า, เนรมิต, มารุต, สุรสิทธ์ิ 
เนรมิตและมารุตพากันบ่นถึงเพลง "นํ้าตาแสงไต้" ว่า
ทํานองท่ีคุณโพธ์ิและคุณประกิจส่งมาก็ยังใช้ไม่ได้ ไมต่รง
กับความประสงค์ สุรสิทธ์ิบ่นว่า เหลืออีก 3 วัน ละครก็
จะแสดงแล้วเดี๋ยวไม่ทันหรอก ข้าพเจ้าน่ังฟังเขาสักครูก็
หันมาดีดเปียโน...  

ท่านที่รัก-ความรู้สึกท่ีบอกไม่ถูกได้พาน้ิวของข้าพเจ้า
บรรเลงไปตามอารมณ์ ข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าเป็นเพลงอะไร 
เพราะเคลิ้มๆ ยังไงพิกล ก็ได้ยินเนรมิตถามว่า  

"หง่า ...น่ันเล่นเพลงอะไร"  

ข้าพเจ้าสะดุ้งพร้อมกับนึกข้ึนได้ และจําทํานองได้ทันทีว่า
เป็นเพลงที่ครูอมรดีด เป็นเพลงซ่ึงข้าพเจ้าได้ฟังอย่าง
ประหลาด ข้าพเจ้าจําได้หมด ในบัดน้ันข้าพเจ้าได้หันมา
ถามเนรมิตว่า  

"เพราะหรือฮะ" เนรมิตพยักหน้าพลางบอกให้เล่นใหม่ 
ข้าพเจ้าก็บรรเลงอีกหน่ึงเท่ียว ทั้งเนรมิตและมารุตก็พูด
ข้ึนว่า น่ีแหละ "นํ้าตาแสงไต้" ข้าพเจ้าดีใจ รีบจดโน้ต 
และประพันธ์คําร้องกันเดี๋ยวน้ัน  

มารุตข้ึน "นวลเจ้าพ่ีเอย"  

เนรมิตต่อ  

"คําน้องเอ่ยล้ําครํ่าครวญ"  

แล้วก็ช่วยกันต่อ  

"ถ้อยคําเหมือนจะชวน ใจพ่ีหวนครวญครํ่าอาลัย" พอจบ
ประโยคแรก สุรสิทธ์ิก็ร้องเกลาทันที ร่วมกันสร้างจบคํา
ร้องในราว 10 นาทีเท่าน้ันเอง สุดท้ายเพลงก็ทันละคร
แสดง สมัยน้ันฉากสุดท้าย เมื่อทํานอง "นํ้าตาแสงไต้" 
พลิ้วข้ึนคนร้องไห้กันท้ังโรง แม้พันท้ายนรสิงห์จะสร้าง
เป็นภาพยนตร์ก็ยังใช้ "นํ้าตาแสงไต้" เป็นเพลงเอกอยู่  

จะจริงหรือท่านท่ีรัก...ที่ผู้ใหญ่พูดกันว่า คนเราเมื่อถึง
เวลาเคราะห์ดีหรือร้ายท่ีสุด มักจะมีผ ีมีวิญญาณมา
เก่ียวข้องเหมือนจะบอกให้รู้ล่วงหน้า บ้างก็มาเข้าฝัน 
บ้างก็มาทําให้สังหรณ์ บ้างก็ปรากฏให้เห็น บ้างก็กระซิบ
บอกให้รู้  



และจะจริงหรือ...ว่าในขณะท่ีข้าพเจ้าเมาหลับหมดสติไป
น้ัน เป็นเวลาท่ีจิตสํานึกพักผ่อน แต่จิตส่วนลึกท่ีเรียกว่า
จิตใต้สํานึกเกิดทํางานข้ึนมา..."  

ทุกสิ่งสําคัญแก่ความทรงจําย่อมมีเร่ืองพิเศษอยู่เบื้องหลัง
เสมอ หลังจากน้ีมั่นใจว่าท่านผู้อ่านจะฟัง "นํ้าตาแสงไต้" 
ด้วยความรู้สึกซาบซ้ึงเพ่ิมข้ึนและจะไม่ลืมเพลงน้ีอย่าง
แน่นอน  

เคร่ืองเคียงอาหารสมอง  

สองหนุ่มคุยกันหลังจากเข้าพักโรงแรมได้หน่ึงคืน "ที่ห้อง
ไม่รู้เมื่อคืนเป็นอะไร ไฟดับทั้งคืน แอร์ก็ไม่ทํางาน ร้อน
แทบตาย" ชายหนุ่มอีกคนหัวเราะท้องคัดท้องแข็ง "โธ่ก็
ไม่รู้จักเอาแผ่นในพวงกุญแจเสียบเข้าช่อง ไฟมันก็ไม่ติดซิ
วะ ห้องอ๊ัวแอร์เย็นฉํ่า เสียแต่ไม่มี ผ้าห่มให้ ต้องนอนทน
หนาวแทบตาย"  

ขโมยสองคนคุยกัน "เฮ้ยตํารวจมา เร็ว โดดหนีทาง
หน้าต่าง" "แต่น่ีมัน ช้ัน 13 นะ" "รีบเข้าเถอะ เราไม่มี
เวลาสําหรับเร่ืองโชคลางแล้ว"  

"ทําไมเธอถึงมาโรงเรียนสายอีกแล้ว" "ผมฝนัว่าผมกําลัง
เล่นฟุตบอลแข่งกับอีกทีมอย่างดุเดือด จนต้องต่อเวลา
ครับ"  

"บ๋อย น่ีมันเน้ือแกะหรือหมูล่ะ" "ท่านแยกรสชาติไม่ออก
หรือครับ" "ถ้าฉันแยกออกจะถามเธอเรอะ" "เอ ถ้าอย่าง
น้ันมันคงไม่สําคัญกระมังครับว่าเป็นเน้ือแกะหรือหมู"  

"สมศักดิ์ ถ้าสมปองให้หมาเธอ 1 ตัว และสมชายให้หมา
เธออีก 1 ตัว รวมกันแล้วเธอมีหมาก่ีตัว" "4 ตัวครับ" 
"ลองคิดอีกทีซิว่าเธอจะมีหมารวมทั้งหมดก่ีตัว" "4 ตัว
ครับ" "แน่ใจหรือ"  

"แน่ใจครับ เพราะผมมีหมาอยู่แล้ว 2 ตัว"  

นํ้าจิ้มอาหารสมอง  

ชีวิตไม่ใช่หนัง หากพลาดพลั้งฉายซํ้าไม่ได้  

(ข้อความจากสติกเกอร์ หลังรถปิคอัพคันหน่ึง) 

 


